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Samhällets behov av geologisk information

SGUs uppdrag är att ta fram och tillhandahålla det geologiska underlag som 
samhället behöver för hållbar stadsplanering, smart landsbygd, klimatanpassning 
och ett säkert och robust samhälle. 



Vi kan grunden – ett säkert samhällsbyggande



Jordartsgeologi

• Ibland också kallat kvartärgeologi
• Kvartär, den yngsta perioden 
• de senaste 2,6 miljoner åren

• I Sverige till stor del präglad av inlandsisar
• Under kvartär bildades Sveriges jordarter

• Täcker i princip hela landet



• Jordartskartor visar utbredningen av dessa jordarter
• Såsom morän, lera, eller grus

Jordartskartor

Under inlandsisen I vatten framför inlandsisen I tunnlar under inlandsisen



SGUs jordartskarta

Morän, av inlandsisen

Isälvssediment, tunnlar i och framför 
inlandsisen

Glacial lera, bildas i vattendrag och sjöar 
framför isen

Postglaciala sed., bildas när isen är borta

En jordartskarta är en tolkad bild av geologin!



• Jordarterna har ofta mycket olika egenskaper, och hjälper därför att förstå:
• markens bärighet, stabilitet och schaktbarhet
• skredrisker
• bedömning av grundvattentillgångar
• risker för spridning av miljögifter och andra skadliga ämnen
• lokalisering och utformning av avloppsanläggningar och deponier
• identifiering och värdering av grusförekomster och torvtillgångar
• naturvärdesbedömningar
• arkeologiska arbeten
• Förståelse för den geologiska historien

Jordartskartor



Mer om SGUs jordartskartor!

• Handledning för SGUs jordartskartor:

Karlsson, Sohlenius, Peterson Becher, 2021: Handledning för 
jordartsgeologiska kartor och databaser över Sverige. SGU-
rapport 2021:17.

https://resource.sgu.se/dokument/publikation/sgurapport/sgurap
port202117rapport/s2117-rapport.pdf

https://resource.sgu.se/dokument/publikation/sgurapport/sgurapport202117rapport/s2117-rapport.pdf


Tre delar:
Jordarter

Kartritning baserad på fjärranalys
Fältbesök mestadels för kontroll

Digitalisering av arkivmaterial
Kornstorlek & jordlagerinformation

Landformer
Kartering baserad på fjärranalys

Samt analyser och syntetisering för ökad förståelse

Jordartskartläggning i 
Jämtland



Mer om landformerna i Jämtland

• Beskrivning av landformer i Jämtlands län:

Blomdin et al., 2021. Beskrivning till geomorfologiska kartan 
Jämtlands län. SGU K705.

https://resource.sgu.se/dokument/publikation/k/k705beskrivning
/k705-beskrivning.pdf

https://resource.sgu.se/dokument/publikation/k/k705beskrivning/k705-beskrivning.pdf


Fokus på centrala Jämtland

• Området sträcker sig från Storlien till 
Ragunda

• Nuvarande täckning

• Projektet slutar i år

• En beskrivning till kartorna kommer 
publiceras under 2023



Inlandsisens avsmältning - Deglaciationen

• För 22 000 år sedan var inlandsisens 
södra kant i norra Tyskland

• För 12 000 år sedan var den vid 
Vänern/Vättern

• För 9500 år sedan var den i princip 
helt borta

• Detaljen viktig för att förstå geologin 
och jordarternas egenskaper

Avsmältningsisokroner från Hughes m.fl. (2015)



Deglaciationen i Jämtland

Ett av projektets mål har därför varit att 
skapa en detaljerad bild av förloppet
Med hjälp av s.k. issjöar

Från Åkerlund (1934)

I samarbete med Carl Regnell 



Kartering av gamla stränder

• Issjöarna lämnar skapar s.k. strandlinjer
• Kartering av dess gör att vi kan 

återskapa issjöarna
• Genom att ta reda på hur inlandsisens 

kant dämde sjöarna kan vi rekonstruera 
deglaciationen

Från Åkerlund (1934)



Information från issjöar, varvig lera (Järpen)
Varför viktigt att förstå?

Lera och silt finns i stora delar av området men är 
sällan mäktig (djup)

Den bildades i de stora issjöarna framför inlandsisen

Dessa sediment har förutsättningar för ras och skred.

Nu ska vi ta en titt på hur inlandsisen drog sig tillbaka.



Östersund

Åre

Storlien

0 100 km



Östersund

Åre

Storlien

0 100 km

• Fjällen blir först isfria

Baserat på 
åldersbestämning med 
kol-14 låg isen på detta 
vis för ungefär 10000 år 
sedan.



Östersund

Åre

Storlien

0 100 km

• Nu delas inlandsien ännu en
gång

• Inlandsisen delade sig och
vatten tömdes ut i Östersjön

• Storsjöns sjönk så 80 m, 
dränerade c. 200 km3

• En stor kalvningsbukt
bildades i Storsjön

• Fjällen blir först isfria



Spår av äldre inlandsisar i Jämtland
• Under kvartär har flera inlandsisar täkt 

Jämtland
• Några av dessa har lämnat spår
• Dolda under ytan

• I Jämtland är det ställvis vanligt med spår 
av dessa äldre inlandsisar

• Geologin i Jämtland är komplicerad
• Saker döljs på djupet…

Silt och lera under ett lager av morän i Mårdsjö



• Varför viktigt?
• Moräntyper

• Skiffer blir lerig morän
• Granit blir sandig

• Varierad berggrund 
tillsammans med 
komplicerade isrörelser gör 
det svårt att förutspå 
moränens kornstorlek

Vet vi på vilka branta sluttningar 
det finns lerig morän vet vi 
ganska mycket…

Spår av äldre 
inlandsisar i Jämtland



Koppling till ras, skred och slamströmmar

• Isjöar: Utbredning av lera och silt
• Bildade i issjöar
• Ger indikationer på förutsättningar för skred

• Morän: Kornstorleksvariation i morän och dolda sediment
• Beror på inlandsisens rörelse och underliggande berggrund
• Ger indikationer på förutsättningar för slamströmmar
• Dold grus, lera och silt



Produkter som berör Jämtland och 
klimatanpassningsfrågor
• Kartvisaren för jordarter och landformer

• Förutsättning för skred i finkorniga jordarter

• Kornstorleksdatabas

• Jordlagerföljder

• Raviner och skred

• Kommande beskrivning till ’nya’ jordartskartan över centrala 
Jämtland

• Beskrivningen av landformer i Jämtlands län

Blomdin et al., 2021. Beskrivning till geomorfologiska kartan 
Jämtlands län. SGU K705.

DATABASER

RAPPO
RTER



Produkter som berör Jämtland och 
klimatanpassningsfrågor
• Handledning för SGUs jordartskartor:

Karlsson, Sohlenius, Peterson Becher, 2021: Handledning för 
jordartsgeologiska kartor och databaser över Sverige. SGU-
rapport 2021:17.

https://resource.sgu.se/dokument/publikation/sgurapport/sgurap
port202117rapport/s2117-rapport.pdf

https://resource.sgu.se/dokument/publikation/sgurapport/sgurapport202117rapport/s2117-rapport.pdf


Produkter som berör Jämtland och 
klimatanpassningsfrågor
• De olika databaserna finns tillgängliga 

via SGUs kartvisare:
https://www.sgu.se/produkter/kartor
/kartvisaren/

• Rapporter finns tillgängliga via SGUs 
GeoLagret:
https://apps.sgu.se/geolagret/

• Och online-handledning för frågor 
om skred i finkorniga jordarter.

https://www.sgu.se/produkter/kartor/kartvisaren/
https://apps.sgu.se/geolagret/


Tack
gustaf.peterson.becher@sgu.se
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